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 عليكم ورحمة هللا وبركاته السالم

 .[188ة:]البقر  {ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں}ة؟ إلى قوله: كم صفح
 طالب:........

 أراد الشيخ.
 ن فقط من اثنين وسبعين إلى مائتين وعشرة.و أنا عندي أربع

 كم عندك يا شيخ؟ 
 طالب: ستة وعشرين صفحة.

 تقدر؟
 .اا عليهنطالب: هللا يعين

هاا وقت مهمة، وفيها طول وال يكفياقتراح من بعض اإلخوان يقولون: آية الصيام قراءتها في هذا ال
صير ساعة يصير أكثار، قد نحتاج إلى مده إلى أن ننتهي منها، بدل ما ي ،المغرب ودرس العشاء

ااا  فهااذا اقتااراح جيااد فااي ال،متااة، تفسااير اباان  ثياار يح ااره أكثاار مماان يح اار أ ااواء البيااان، وأي  
ااا، ل اان مه انااقفأ ااواء البيااان و  مااا قرأنااا لاان نصااق إلااى موقاا   عتااى مااا وقفنااا، مااا هااو مناساا  أي  

ا في أ واء البيان، والوقفة بين اليوم إلى استئناف الدروس بعد الحج خ مساة ألن ال الم طويق جدًّ
قريبة من خمسة أشهر، والسيما أن الصيام عتى األبواب، وهذه آيات تنتظم أحكاام الصايام  ،أشهر

ير درس الياوم درس المغارب ودرس ونمشي عتياه يصا ،يستفيد منها اإلخوان، لعق االقتراح مناس 
 إن شاء هللا تعالى. ،العشاء  ته في ابن  ثير

علـهللا للـ  بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العـالمين، وصـلهللا هللا وسـلم علـهللا ابينـا محمـد و 
 وصحب .

 ٹ     ٹٿ   ٿ   ٿ   ٹ   }: "قولـ  تعـالهللا: -رحمـ  هللا تعـالهللا–قال اإلمـا  انـن يريـر  

چ      چڃ   ڃ      ڃ ڃ     ڄ ڄ   ڄڄ   * ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ

ڑک   ک   ک   ک      ڑژ   ژ      ڈ ڎ   ڈ  ڎ   چ   چ   ڇ   ڇڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ

 [184-183]البقرة: {گگ   گ   گ   ڳ
 ."اآلية هذه من للمؤمنين امخاطب   تعالهللا يقول 

هم تنقسام إلاى ماؤمنين وهام أماة اإلجاباة، ورلاى  يار األمة، لتمؤمنين من هذه األمة  ألن هذه األمة 
 . ت،ه لتذين آمنوا وهم أمة اإلجابةوهم أمة الدعوة، فالخطاب ي

 -وجـ    عـ   - هلل خالصة   ننية   والوقاع، ،والشراب ،الطعا  عن اإلمساك :وهو بالصيا  لهم اولمر  "
 أاـ  وذيـر الرذيلـة، واألخالق ،ةالرديئ األخالط من وتنقيتها ،وطهارتها النفوس زياة من في  مال  

 هـذا أدا  فـ  هـؤء  وليجتهـد أسـوة، فيـ  فلهم قبلهم يان من علهللا أوجب  قدف عليهم أوجب  كما
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ـــ  الفـــر  ـــا أكم ـــ  مم ـــ ، فعل ـــا أولئ ـــال يم ـــالهللا ق ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ںں   ڻ   ڻ   ڻ   } :تع

 اآلية".[ 48:المائدة] {ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھھ   ھ   ھ
يٌه من  ق وجاه أو مان هو تشب[ 183قرة:]الب {ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ    }يه في قوله: التشب

 وجااهم ماان الوجااوه تععااين بع ااها  ألنااه ال يتااام ماان التشاابيه المطابقااة ماان  ااق وجااه، أمااا التشاابيه فااي
 {ٹ   ڤ } [183]البقـــــــرة: {ٹ}هاااااااذا ال إشاااااااكال فياااااااه، فالحكااااااام فاااااااي ال تاباااااااة فاااااااي اإلي،ااااااااب 

 المطابقااة ماان  اق وجااه بااين يكاون صاايامنا  صاايامهم  يفياة  ووقت ااا، فهااذا محااق ل ان ،[183]البقــرة:
والمفساارون تعر ااوا لااه  ألن التشاابيه ال يقت ااي المطابقااة ماان  ااق وجااه،  ،بحااع عنااد أهااق العتاام

ون دتشابيه ال شاأ أناه مان وجاهم  «أاكم سترون ربكم يما ترون القمر ليلة البـدر»وحديع الرؤية 
هق صيامهم مطابق لصيامنا مان طتاوا الف،ار إلاى  اروب الشام ؟ وهاق وليكن هذا مثته، ف ،وجه

 إمساكهم عما أعمرنا بإمساكه باإلمساك عنه  انوا يمسكون  ذلأ؟ هذا يحتاج إلى مراجعاة شارعهم،
ــرة:] {ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ    } ومراجعااة مااا جاااء، ورن  ااان قولااه: قااد يعستشاا  [ 183البق

 .بيه ال يقت ي المطابقة من  ق وجهلتشمنه هذا إال أنه ال يتام  ألن ا
 هللا يحفظ ؟ ،طالب: فلهم في  أو فيهم

 نعم.
 أو فيهم؟ "في  فلهم قبلهم يان من علهللا أوجب  قدف" طالب:

ا أو يعناي: فاي ال تاباة عتاى مان قبتنا "فلهـم فيـ "ال مير يعود عتى َمان؟  "فلهم في  أسوٌة حسنة"
 ..في الصيام المكتوب عتى من قبتنا لنا فيه.

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
نادك عفياه  حسـنة" أسـوةٌ  فيـ  فلهـم قـبلهم يـان مـن علـهللا أوجب  قدف عليهم أوجب  يما أا  "وذير

 هذا الشيء؟
 طالب: افس .

 .نعم
  طالب: "فلهم في ".

 ، ل اان االئتساااء واالقتااداء إنمااا يكااون بفاعااقيعنااي فااي هااذا اإلي،اااب أو فااي الصاايام الموَجاا  عتاايهم
 .  الموَج  الذي امتثق ما  عت  عتيه هذا
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ڦ      ڦ ڤ     ڤ ڤ     ڤٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   } :هاهنــا قــال ولهــذا"

 فـ  تثبـ ولهذا الشيطان، لمسال  وتضييقٌ  ،للبدن ت ييةٌ  في  الصو  ألن ؛[183]البقرة: {ڦ
َباب   َمْعَشرَ  َيا» الصحيحين ْنُكمُ  اْسَتَطاعَ  َمن   الش  ـْو    َعَلْيـ   فَ  َيْسـَتط  ْ  مْ لَ  َوَمنْ  و جْ َفْلَيَت َ  ةَ اْلَبا َ  م   ب الص 

 فتضـف  النفـوس علهللا يشق لئال ؛يو  ي  ف  ليس وأا  ،الصو  مقدار نني   ثم ،«و َجا ٌ  َل ُ  َفإ ا  ُ 
 يـ  مـن يصـومون  اإلسـال ، انتـدا  فـ  هـذا يـان وقـد. معـدودا  أيـا  فـ  نـ  ،وأدائ  حمل  عن
 .نياا  سيأت  يما رمضان شهر بصو  سخاُ  مث أيا ، ثالثة شهر  
 وانــن ،معـاذ   عــن أيـا  ثالثــة شـهر   يــ  مـن قبلنــا األمـم عليــ  يـان يمــا أوء   الصـيا  أن روي  وقـد

 زمان نم امشروع   هذا ي ل لم: وزاد ، احممُ  نن والضحاك ،وقتادة ،وعطا    ،عباس وانن مسعود  
 .رمضان شهر بصيا  ذل  هللا اسخ أن إلهللا اوح
   ڤ  ڤ    ٹ  ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ } :البصري  الحسن عن منصور نن عباد وقال

 يتب لقد وهللا اعم: فقال[ 184-183]البقرة: {ڄ   ڄ* ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ
 [184:]البقــرة {ڄ   ڄ}و يــامال   شــهر   علينــا تــبيُ  يمـا خلــت، قــد أمــة يــ  علــهللا الصـيا 
 .احوه السدي عن وروي  ا،معلوم   اعدد  

 أيـوب، أنـ  نـن سـعيد ثن حـد  قـال:  المقـري، الـرحمن عبـد أنـ  حـدي  مـن حـاتم ن أ انن وروى 
 عمـر، نـن هللا عبـد عـن المدينـة، أهـ  مـن رج    الربي  أن  عن ،الوليد نن هللا عبد ثن حد  قال: 
ـَيا ُ »: -وسلم علي  هللا صلهللا- هللا رسول قال: قال  فـ  «ُكمْ َقـْبلَ  اأْلَُمـم   َلـهللاعَ  ّللا ُ  َيَتَبـ ُ  َرَمَضـانَ  ص 

 انـن نعـ ث حد   عمن أاس نن الربي  عن ،الرازي  جعفر   أنو وقال ،ذل  من  صراختُ  طوي  حدي   
 تــــبيُ [ 183البقــــرة:] {ڦ   ڤ ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   } ا لــــتأُ : قــــال عمــــر
انـن  لقـا مرلهـا، إلـهللا والنسـا  والشـراب الطعـا  عليـ   حـرُ  واـا ، العتمـة أحدهم صلهللا إذا عليهم
،أن  ح  عيدوسـ ،ومجاهـد   ،ليلـهللا أنـ  نـن الـرحمن وعبـد ،العالية أن و  اتم، وروي عن انن عباس 
ــر نــن ــ  ،جبي ــان نــن ومقات ــ ، احــو الخراســاا  وعطــا    ،أاــس   نــن والربيــ  ،حي ــال ذل  عطــا ٌ  وق

ــن عــن الخراســاا  ــاس ان ــرة:] {ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ  } عب ــ [183البق  أهــ  نــذل   يعن
 ".مرل  الخراساا  وعطا    ،والسدي ،الشعب  عن وروي  الكتاب،

وساييتي " مرلهـا إلـهللا والنسـا  والشراب الطعا  علي   حرُ  "إذا صلهللا أحدهم العتمة واا ،في قولاه: 
ارمة أناه جااء مان شاغقم طوياق فاي النهاار وتعا ، فات اي ينتظار الطعاام فناام،  في قصة قي  بان صر

ااا اسااتيق  قااد حاارعم عتيااه األكااق يتامااه أن يعمسااأ حتااى يصاا وم الغااد، وينتهااي وقاات الصاايام، ثاام فتمَّ
فاال  ،ييكق، وجاء مان جااء وقاال: إناه وقا  عتاى امرأتاه بعاد أن ناام وقباق لااوم الصايام، فنعساخ هاذا

 {ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پپ }يااااااااال ييكاااااااق ويشااااااارب ويع،اااااااام  حتاااااااى يطتااااااا  الف،ااااااار 
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

والشااراب، وال،ماااا، ام، و ااان قبااق ناااول هااذه انيااة إها نااام أحاادهم حاارعم عتيااه الطعاا [187]البقــرة:
 .  والمفطرات

   ڃ ڄ   ڃ   ڃ   } :فقـال ،اإلسـال  انتـدا  فـ  األمر علي  يان ما علهللا الصيا  حكم نني   ثم"

 حــــال فــــ  يصــــومان ء والمســــافر يضالمــــر  :أي [184]البقــــرة: {ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇڇ   
 خـر،أُ  أيـا    مـن ذلـ  بعد يانويقض يفطران ن  ،عليهما المشقة من ذل  ف  مال   ؛والسفر المر 
 شـا  إن اإلطعـا ، وبـين الصـيا  نـين امخيـر   يـان فقـد الصـيا  طيـقيُ  الـذي المقـيم الصـحي  وأما
 هـوف يـو    يـ  عـن مسـكين   مـن أكرـر أطعم فإن مسكين ا، يو    ي  عن وأطعم أفطر شا  وإن صا 
 ،سو وطـاو  ،مجاهـدو  ،عبـاس وانـن ،مسـعود   انـن قالـ  اإلطعـا ، مـن أفض  فهو صا  وإن خير،

   ڌڇ   ڍ   ڍ   ڌ    }: تعـــالهللا قـــال ولهـــذا ؛الســـل  مـــن وغيـــرهم حيـــان نـــن ومقاتـــ 

 [".184]البقرة: {گ   ڳ   گ   گگ  ک    کڎڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑک   ک   
 {ہ ۀ   ہ   ہ   ہ  }: -جقَّ وعاال–ل ن هذا التخيير بالنسبة لتصحيح المقيم نعسخ بقوله 

 .ون تخييربد [185]البقرة:
 عـن ،مـرة ننـ عمـرو ثناحـد   ، قـال:المسـعودي ثناحد  قال:  النضر، أنو ثناحد  : أحمد اإلما  وقال"

 ثالثــة الصــالة حيلــتأُ : قــال -عنــ  هللا رضــ - جبــ    نــن معــاذ عــن ،ليلــهللا أنــ  نــن الــرحمن عبــد
 قـد  -لموسـ عليـ  هللا صـلهللا- النب  فإن الصالة أحوال فأما أحوال، ثالثة الصيا  حي وأُ  أحوال،
: ليـ ع أاـ ل -وجـ    عـ   - هللا إن ثـم المقـدس، نيـت إلهللا اشهر   عشر سبعة يصل  وهو ،المدينة

 كةم إلهللا هللا فوجه  ،اآلية[ 144:البقرة] {ہ ۀ   ۀ   ڻ ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻڻ  }
 ."حول هذا

 ال، هاذا الحاالحاالم إلاى حا يعني هذه حالة من الحاالت الثالث، والحول من التحول واالنتقال من
 .  األولى

 .ا"بعض   بعضهم نها ويؤذن للصالة يجتمعون  ويااوا: قال"
م،رد إخبار من  ير صيغةم معينة، يقول الواحد لآلخر حان وقات الصاالة أو دخاق وقات الصاالة 
من دون أهان، وأرادوا أن ي،عتوا شيئ ا يعتمون باه وقات األهان، فحصاتت الرؤياا التاي رآهاا عباد هللا 

عباد هللا بان زياد بان عباد ربيراه  يار عباد هللا بان زياد بان عاصام راوي الو اوء، فارأ  وهاو  بن زياد،
بين النوم واليقظة، قال: طاف باي طاائٌ  وأناا ناائٌم رجاٌق وبياده نااقوس، فقتات لاه: ياا عباد هللا أتبا  

ياده ناار، الناقوس؟ قال: ماها تريد به؟ قال: نعريد أن نععترام باه وقات الصاالة، فاي رواياةم رأ  آخار وب
هللا أكباار هللا  وهكااذا إلااى أن قااال: أال أدلااأ عتااى مااا هااو خيااٌر ماان هلااأ تقااول: هللا أكباار هللا أكباار..

ها  أكبر إلى آخر الحديع بتربي  الت بير من  ير ترجي ، فذ ر هلأ هذه القصة أو هذه الرؤيا قصَّ
ألقـ  علـهللا نـالل فإاـ  » وقال: -عتيه الصالة والسالم–فيقرها  -عتيه الصالة والسالم–عتى النبي 
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ال بم،ر الرؤياا  ألن الارؤ  ال  -عتيه الصالة والسالم–فالتشري  حصق بإقراره  «أادى من  صوت ا
 .يثبت بها أحكام

 ."ون سينق يادوا أو واساق حتهللا ا،بعض   بعضهم نها ويؤذن للصالة يجتمعون  ويااوا: قال"
 .س النصار  يعني: يستعمتون الناقوس، ناقو 

 -ســلمو  عليــ  هللا صــلهللا- هللا رســول أتــهللا زيــد نــن هللا عبــد :لــ  قــاليُ  األاصــار مــن رجــال   إن ثــم"
ـ أكـن لـم إاـ  :قلـت ولـو النـائم، يـرى  فيمـا رأيت إا  هللا، رسول يا: فقال  أاـا اـ إ لصـدقت، ااائم 
 هللا أكبـر هللا: فقـال القبلـة، فاسـتقب  ،أخضـران ثوبـان عليـ  اشخص   رأيت إذ واليقظان النائم نين
 ...مرنهللا"مرنهللا هللا إء إل  ء أن أشهد أكبر،

 .هذه الرواية معختصرة
  فـ ي يـد أاـ  غيـر قـال الـذي مرـ  قـال ثـم ،سـاعة أمه  ثم ،األذان من فرغ حتهللا..مرنهللا مرنهللا" 

 ْمَهـاَعل   »: -وسـلم عليـ  هللا صـلهللا- هللا رسـول قـال قـد قامـت الصـالة، ..الصـالة قامـت قد: ذل 
نْ  ن اَلء    .نها أذن من أول نالل فكان «ن َها َفْلُيَؤذ  
 ذيالـ مرـ  نـ  طاف قدإا   هللا، رسول يا: فقال -عن  هللا رض - الخطاب نن عمر وجا : قال
 .حاءن فهذان سبقن  أا  غير ب ، طاف
 شيريُ  الرج  فكان نبعضها، -وسلم علي  هللا صلهللا- النب  سبقهم قد الصالة يأتون  ويااوا: قال
 هم،صـالت فـ  القـو  مـ  يـدخ  ثـم فيصـليهما، اثنتـين أو واحـدة   :فيقول صلهللا؟ يم إذن رج    إلهللا
 فجـا : لقـا سـبقن ، ما قضيت ثم عليها، ينت إء اأند   حال   علهللا أجده ء: فقال معاذ فجا : قال
- هللا رسـول قضـهللا افلم ـ ،معـ  فربـت: قـال نبعضـها، -وسـلم عليـ  هللا صلهللا- النب  سبق  وقد
 َلُكـمْ  َسـن   َقـدْ  إ ا  ُ » :-وسلم علي  هللا صلهللا- هللا رسول الفق فقضهللا، قا  -وسلم علي  هللا صلهللا
 ".أحوال ثالثة فهذه «َفاْصَنُعوا َفَهَكَذا ُمَعاذٌ 

اابق،  –فيع،اااب، ثعاام نعسااخ هااذا بقااول هللا هااذه الحالااة فيهااا ال ااالم فااي الصااالة، ويساايل المساابو   اام سع
 .لصالةفنعسخ ال الم في ا [238]البقرة: {پ   پ   پ }: -جقَّ وعال

 طالب:..........
موافقااات عماار، تعاارف أن لعماار موافقااات؟ هااذه الموافقااات ليساات بشاايء لااوال إقاارار وتقرياار القاارآن، 

 . -جقَّ وعال-ليست بشيء ال قيمة لها في التشري  إال بعد أن تعقر من هللا 
  فـالن فعـطالب: أقصد أقول: إذا يان هذا هو حال الصالة، فل ما لم يأمر الرسول نهـا قبـ  أن ي

 أو فالن؟
ألن تشري  األحكام عتى أحوال بع ها يكاون لاه ساب ، وبع اها ابتاداء  يعفارر ويعشارا، وماا  اان 
له سب ، يعني الساب  لاي  هاو المثيار والباعاع عتاى الحكام لاي  هاو المثيار الوحياد، ولاوال إقاراره 
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ن البشاار ولااه مااا صااار لااه قيمااة، فعماار بشاار ماا -عتيااه الصااالة والسااالم–ماان هللا أو ماان رسااوله 
عتياه  –، فاكتس  التشاري  مان إقارار النبايوأقره -والسالم ةعتيه الصال–موافقات أشار عتى النبي 

 .-الصالة والسالم
 طالب:..........

 .نعم
 طالب:..........

 . ه شأ أن الموافقات تدل عتى ف قما في
 يـ  مـن يصـو  فجعـ  ،المدينـة قـد  -وسلم علي  هللا صلهللا- هللا رسول فإن الصيا  أحوال وأما"

ٿ   }: تعــالهللا هللا وأاــ ل الصــيا ، عليــ  فــر  هللا إن ثــم عاشــورا ، وصــا  ،أيــا  ثالثــة شــهر  

ــ : 183]البقــرة: {ڦ   ڤ  ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ  ــهللا قول ڇ    }[ إل

 أطعـــم شـــا  ومـــن ،صـــا  ا شـــ مـــن فكـــان [184]البقـــرة: {ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎڎ 
ڱ      ڱڳ   ڳ   ڱ   } األخرى  اآلية أا ل -وج    ع   - هللا إن ثم ن ،ع ذل  فأج أ ،امسكين  

ــــرة] {ڱ ــــهللا[ 185:البق ــــ  إل ــــرة] {ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ} :قول ــــت[ 185:البق  هللا فأثب
ـ الصـحي ، المقـيم علـهللا صيام   ء الـذي للكبيـر اإلطعـا  وثبـت والمسـافر، للمـريض فيـ  صورخ 
 ".ءنو ح فهذان الصيا ، يستطي 
 االن مثق السابق.ح حاالن..

 ثم امتنعوا، ااموا فإذا يناموا، لم ما النسا  ويأتون  ،ويشربون  يأكلون  ويااوا: قال ءناح فهذان"
 ."مةر  َص  ل  يقال األاصار من رجال   إن

رمة. رمة بن قي  أو قي  بن صر رمة، صر رمة، أو قي  بن صر  صر
 تـهللاح يشـرب ولم يأك  فلم اا ، ثم العشا  فصلهللا أهل  إلهللا فجا  ،أمسهللا حتهللا اصائم   يعم "كان 
 ."أصب 

 .كق وم  التع  نام، والقصة معروفةجت  ينتظر األ
 وقـد -صـلهللا هللا عليـ  وسـلم– هللا رسول فرله ،اصائم   فأصب  ،أصب  حتهللا يشرب ولم يأك  فلم"

ْد َ  َقدْ  َأَراكَ  ل   َما» :فقال ،اشديد   اجهد   جهد ا َجه  ا؟ َجْهد  يد   عملـت إاـ  هللا، رسـول يـا: قال «َشد 
 عمـر ويـان: قـال ،اصـائم   حين أصبحت فأصبحت فنمت، افس  فألقيت جئت، حين فجئت أمس
 هللا فـأا ل ذلـ ، لـ  فذير -وسلم علي  هللا صلهللا- النب  فأتهللا ،اا  ما بعد النسا  من أصاب قد
ڇ   ڇ   ڍ    } :قولــ  إلــهللا [187]البقــرة: {ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پپ }: -وجــ    عــ   -
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ـــرة] {ڌ ڍ   ڌ ـــو وأخرجـــ  ،[187:البق ـــ  داود أن ـــ  والحـــاكم نن ،ُســـ ف ـــن مســـتدري  ف  حـــدي  م
 .ب  المسعودي

 عاشـورا  يـان: قالـت أاهـا عائشـة عـن ،عروة عن ال هري  حدي  من ومسلم البخاري  أخرج وقد
 ،عمـر انـن عـن البخـاري  وروى  ،أفطـر شـا  ومـن صـا  شا  من يان رمضان، ا ل افلم   صا ،يُ 

 .ل مر مسعود   وانن
 هللا رضـ - معـاذ قال يما [184قرة:]الب {ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎڎ  }: تعالهللا وقول 
 ذاوهكـ ،امسكين   يو  ي  عن وأطعم أفطر شا  ومن صا ، شا  من األمر انتدا  ف  يان: -عن 
 {ڎڎ    ڌڇ   ڍ   ڍ   ڌ    } ا لت لما :قال أا  األكوع نن سلمة عن البخاري  روى 

ـ وروي  فنسختها، بعدها الت  اآلية ا لت حتهللا ،ديتيف يفطر أن أراد من يان [184]البقرة:  اأيض 
 عـن ،مـرة عـن السـدي وقـال منسـوخة، هـ : قـال عمر انن عن ،ااف    عن ،هللا عبيد حدي  من
: قـال [184بقرة:]ال {ڎ ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ } اآلية هذه ا لت لما: قال هللا، عبد
 ."يتجشموا  أي [184]البقرة: {ڇ   ڍ   ڍ } :يقول
ــرة: {ڍ } يعنااي ماان يسااتطيعونه ل اان بنااوا مشااقة، الت،شاام: فعااق الشاايء ماا  نااوا  [184]البق

ماة  -عتيه الصالة والسالم–المشقة، من هلأ لمَّا دخق النبي  يهاا فالمس،د وجد النااس والمديناة معحر
مااى وجااد الناااس يصااتون ماان قعااود، فقااال النبااي  د علــهللا صــالة القاعــ»: -عتيااه الصااالة والسااالم–حع

اا، يعناي قااموا «النص  من أجـر صـالة القـائم  ان اساتطاعوا القياام، ل ،فت،شام النااس الصاالة قيام 
ماا  نااوا مشااقة، مثااق هااذا ال يععفاايهم ي،عتهاام يعصااتون ماان قعااود  ألنهاام يسااتطيعون، فقاااموا وصااتوا، 

 وهنا يت،شمون الصيام م  مشقته عتيهم. 
[ 184]البقـرة: {ڈ   ڈ  } امسـكين   وأطعـم أفطـر شـا  ومـن صـا ، شـا  من فكان: هللا عبد قال"

 يــذل  فكــااوا [184البقــرة:] {گ گ  ژ   ڑ   ڑک   ک   ک   ک  } لخــر امســكين   أطعــم: يقــولقــال: 
 [".185:البقرة] {ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ} اسختها حتهللا

 ارتف  التخيير بالنسبة لتمستطي .
ــ البخــاري  وقــال" قــال:  اق،إســح نــن زيريــا ثناحــد  قــال:  ،روحٌ  ثناحــد   قــال: إســحاق، أخبراــا: اأيض 

 عـا ط فديـة قواـ و يط الـذين وعلـهللا} :يقـرأ عبـاس   انـن سـم : عطـا    عن ،دينار نن عمرو ثناحد  
 نأ يسـتطيعانء  الكبيـرة والمـرأة الكبيـر الشـيخ هـو منسـوخة، ليسـت :عباس انن قال ،{مسكين
 ".طعمانفيُ  ،يصوما

رساام مااا هااي عتااى قااراءة اباان عباااس، اباان عباااس عتااى ال [184]البقــرة: {ڍ }بعااض النَّسااخ 
 .رة، وأما من يعطيق فيتامه الصياميعطوقونه، وت ون في الشيخ ال بير، والمرأة ال بي
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 ،ايصـوم أن يسـتطيعانء  الكبيـرة والمـرأة الكبيـر الشـيخ هـو منسـوخة، ليسـت :عبـاس انـن قال"

 عبـاس   انـن عـن ،جبيـر نـن عيدسـ عـن واحـد   غيـر روى  وهكـذا ،امسـكين   يـو    ي  فيطعمان مكان
 .احوه
 ".وارس   نن أشع  عن ،سليمان نن الرحيم عبد ثناحد  : شيبة أن  نن بكر أنو وقال

 َسوار..َسوار.
 ڇ   ڍ   ڍ   } اآلية هذه ا لت: قال ،عباس   انن عن ،عكرمة عن ،وارسَ  نن أشع  عن"

 صخ   فـرُ  ضـف  ثـم صـو ،ال طيـقيُ  ء الـذي الكبيـر الشيخ ف  [184]البقرة: {ڌ   ڌ   ڎڎ 
 .امسكين   يو    ي  مكان يطعم أن ل 

نــن  محمــد نــن الحســن ثناحــد  قــال:  أحمــد، نــن محمــد ثناحــد  : مردويــ  نــن بكــر أنــو الحــاف  وقــال
 ."نهرا 

 ابن الحسين، نعم.
 و ." األص  أن يقول: الذي ُيطيق الصضف  ثم الصو ، طيقيُ  ء الذي الكبير الشيخ" طالب:

 ق، ثعم  ع  عن اإلطاقة، صار يعطوَّ .أصته  ان يعطي
 .قال: "ء ُيطيق الصو "

 ين؟أ
 ".الصو  طيقيُ  ء الذي" طالب:

 كان يعطيق في األول، ثم صار ال يعطيق.
 ."طالب: الجملة قال: "ف  الشيخ الكبير الذي ء ُيطيق الصو  ثم ضف 

 ية.عندك؟ الطبعة الثان ماها يقول؟ ماهاال، في األصق ما نحتاج إلى ثم إها  ان ال يعطيق الصوم 
 طالب:.........

 "."ف  الشيخ الكبير الذي ء ُيطيق الصو  ثم ضف  ير الحسين، قبق 
 طالب:.........

 .ثم  ع ، فانتقق من حالم إلى حال ال، األصق أن الشيخ هذا  ان يعطيق،
 د نـنمحمـ نـن سـنالح ثناحـد  قـال:  أحمـد، نـن محمـد ثناحـد  : مردويـ  نـن بكـر أنـو الحـاف  وقال"

 ليلـهللا، نـ أ انـن عـن ،هللا عبـد نـن خالـد ثناحـد  قـال:  بقيـة، نن وهب ثناحد  قال:  م ،ر المخ نهرا 
ڇ    } اآليـة هـذه ا لـت: عبـاس انـن قـال: فقـال يأكـ ، وهـو رمضـان ف  عطا    علهللا دخلت: قال

 وأطعـم أفطـر شـا  ومـن صا  شا  من فكان ،[184]البقرة: {ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎڎ 
 .وأفطر امسكين   يو    ي  عن أطعم شا  إن الفاا  الكبير هللاإل األولهللا سختاُ  ثم ا،ين  مسك
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 طالب:.........
 ال؟ الحكام حكام التخييار ثابات، وعطااء أم، ل ن عطاء ييكق معناه أن الحكم ماازال ثابت اا صاح نعم

فهاق  -ساالمعتياه الصاالة وال–بعد وجود عطاء الذي هو تابعي، بعد موته  اتابعي، وال يكون نسخ  
 فـ  عطـا    علهللا دخلتهو عتى األمر األول بحيع لم يبتغه الناسخ، ثم بيَّن له ابن عباس الحكم "

 ". يأك  وهو رمضان
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

 ؟ماها
 طالب:.........
 اآليـة هـذه ا لـت: عبـاس انـن قال: فقال يأك ، وهو رمضان ف  عطا    علهللا دخلتاسم  يقول: "

 أفطـر شـا  ومـن صـا  شـا  نمـ فكـان ،[184رة:]البق {ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎڎ   ڇ  }
لفـاا  "إء الكبيـر ايعني ال زال عتى التخيير، ثام نالات هاذه انياة فنساخت األولاى ا" مسكين   وأطعم

له  ل ن عطاء وهو ييكق في رم ان، ابن عباس بيَّن فإن شا  أطعم عن ي  يو   مسكين ا وأفطر"
خت.   أن هذه انية في  أول األمر، ثعم نعسر
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

ال، عتى التخيير نعسخ عند ابن عباس و يره عتى اإلطال ، التخيير باين الصايام عناد مان يعطياق، 
مااا فيااه تخيياار، ل اان [ 185:البقــرة] {ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ}واإلطعااام هااذا منسااوف باالتفااا  

 فنعسخ، هق ألنه.... اعن ابن عباس إن هذا  ان موجود   عطاء وهو ييكق في رم ان، ثم نقق
ا يبير ا.  طالب: أن عطا  أصب  شيخ 

ا  بير ا في عهد   بن عباس، أو نقق عن ابن عباس؟اشيخ 
 طالب:.........

خار عماره، ثام اساتدل حصق لاه اإلفطاار فاي آ ،يعني في آخر عمره، حصق له هذا في آخر عمره
 .بقول ابن عباس

ۀ   ہ   } :بقولـ  علي  الصيا  بإيجاب المقيم الصحي  حق ف  ثانتٌ  النسخ أن األمر فحاص "

 أن فلـ  الصـيا ، طي يسـت ء الـذي  الهـر   الفـاا  الشـيخ وأمـا ،[185:البقرة] {ہ   ہ   ہ
 ."القضا  من فيها يتمكن إليها يصير حالٌ  ل  ليست ألا  ؛علي  قضا  وء يفطر
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حكمه حكام الصابي،  ،  بير فانم مراحق العمر ال يعطيقفيكون حكمه حكم الصبي، هي مرحتة من 
 .طعمإها لم يستط  الصيام فإنه يع  عتى هذا ال الم، ورال فالعامة عتى أنه مادام عقته ثابت ا فإنه

ــ ذا يــان إذا امســكين   يــو  يــ  عــن طعــميُ  أن أفطــر إذا عليــ  يجــب هــ  ولكــن"  نقــوء  فيــ  ؟دةج 
 :للعلما 
ـ عن  ضعي ٌ  ألا  ؛إطعا  علي  يجب ء :أحدهما  هللا ألن ؛يالصـب  فديـةٌ  عليـ  يجـب فلـم ن ،لس 

 . الشافع  قول  أحد وهو ،وسعها إء اافس   يكل  ء
ـ يمـا يـو ، يـ  عـن فديـة عليـ  يجـب أاـ  العلمـا  أكرـر وعليـ  الصـحي  وهو :والراا   نـنا رهفس 
 الـ ق يمـا جشـموا ،يت :أي {قوا و يط الذين وعلهللا} :قرأ من قرا ة علهللا السل  من وغيره عباس  
 فقـد لصـيا ،ا طـقيُ  لم إذا الكبير الشيخ وأما: قال فإا  ،البخاري  اختيار هوو  وغيره، مسعود   انن
 ".وأفطر اولحم   اخب    ،امسكين   يو    ي  عن عامين أو اعام   يبر ما بعد أاس أطعم

 . مات عن مائةم وثالث سنين ت،اوز المائة، األن أنس  
 وهذا الذي.

 ديـبعُ  اثنحـد  : فقـال ،مسـنده فـ  الموصـل  يعلـهللا أنو الحاف  أسنده قد البخاري  لق ع الذي وهذا"
 أاـس ف ضـ: قـال تميمـة، أنـ  نـن أيـوب عن عمران ثناحد  قال:  أن ، ثناحد  قال:  معاذ، نن هللا
 ".الصو  عن

 .ميمة السختيانيالسختياني، أيوب بن أبي ت
 ورواه فـأطعمهم، امسـكين   ثالثـين فـدعا ثريـد، مـن جفنـة   فصـن  ،الصـو  عـن أاـس ضف : قال"

ـأي عبد ورواه. ب  أيوب   عن حدير، انن وهو عمران عن عبادة، نن روح عن ،ميدحُ  نن عبد  اض 
 ."بمعناه أاس   عن أاس أصحاب من ستة   حدي  من

 .-ر ي هللا عنه-يعني هو ثابت عن أن  
 طالب:........

ه لاال الشاهر قبااق أن تتاماه هاذه ال فااارة، أو لاي  يعناي هاق ي،معهاام ويع فيرار قبااق لااوم الفدياة فااي أو 
هلااأ حتااى تتامااه ال فااارة؟ م ااى نظيااره فااي األيمااان والنااذور، وهااو أن التقااديم تقااديم ال فااارة عتااى 

ـر  عـن يمينـ  وأتيـت الـذ»حاديع  ي هـو وإا  ء أحل  علهللا ش    فأرى غيرها خير ا منها إء يف 
 عباادةم  ماا قارر الحااف  ابان رجا  أن  اق عماقم  اق  قبق أن يق  عتيه لاوم ال فارة، القاعادة «خير

ااا، قبااق أن يعباشاار مااا  ا لهااا سااب  وجااوب، ووقاات وجااوب قبااق السااب  ال ي،ااوز إطالق  كاناات أو عقااد 
 يقت ي ال فارة.

اا منطتاق لتقعياد هاذه المسايلة وهاي هاق الشاهر عباادة واحادة أو عباادات  وعتى  ق حال هنااك أي  
ترتاا  عتااى هلااأ ماان جااام  فااي  ااق يااوم ماان أيااام رم ااان، هااق متعااددة  ااق يااومم عبااادة مسااتقتة، وي
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يتامه  فارة واحدة أو أن ال فارات تتداخق، أو يتامه عن  اق ياومم  فاارة باعتباار أن  اق ياوم عباادة 
 مستقتة؟

وعتى  ق حال هق أنا  بان مالاأ جمعهام عتاى هاذه المائادة بعادد الثالثاين فاي أول الشاهر أو فاي 
 ب أو لمَّا حان وقت الوجوب؟ آخره؟ لمَّا باشر سب  الوجو 

 طالب:........
 في شيء؟ أيهما؟ 
 طالب:........

 .نعم
  طالب:........

هاااذا ماااا فياااه إشاااكال  ألن الااان  فاااي  الحناااع بعاااد انعقااااد اليماااين وقباااق الحناااع ، ي،اااوز قباااقنعااام
 ا إن نظرنااا إلااى القاعاادة التااي قررهااا اباان رجاا ، قتنااا: ي،ااوز مااادام باشاارنااالصااحيحين، ل اان هنااا أل

اا  لت فااارة مااا يمناا  أن يعطعاام  هورم ااان عبااادة واحاادة، قتنااا: مااا فياا ،أول يااوم ماان اإلفطااار الموجر
و ناااه يعطعااام  اااق ياااومم بيوماااه أإن  اااق ياااوم عباااادة مساااتقتة، قتناااا: إالثالثاااين فاااي أول ياااوم، ورن قتناااا: 

  .    يتام أن يع فيرر عن  ق يوم بيومهي،معها في األخير  ألنه ال 
 خـالفٌ  ففيهمـا ولـديهما، أو أافسـهما علهللا خافتا إذا والمرض  الحام  المعنهللا نهذا يلتحق ومما"

 قضـا ، وء فقـ  يفـديان: وقيـ  ويقضـيان، ،ويفـديان ،يفطران: قال من فمنهم العلما ، نين كريرٌ 
 ةالمســأل هــذه بســطنا وقــد قضــا ، وء فديــة وء يفطــران: وقيــ  فديــة، نــال القضــا  يجــب :وقيــ 

 ".ةن  والم   الحمد وهلل أفردااه، الذي ا الصي يتاب من مستقصاة
 تنعم الحامق والمر   يعفر  أهق العتم بين ت ون الخشية عتى نفسيهما أو عتى ولديهما، فإن  ان

الخشية عتى نفسيهما  انتا  المريض يق يان وال فدية، ورن  انت الخشية عتى ولديهما وال  رر 
 نمــ مــنهمالفديااة، والشاايخ ه اار ثالثااة أقااوال: يقااول: "عتيهمااا لااو صااامتا، فإنااه حينئااذم يتااام الق اااء و 

 ،بااإطال  سااواء   اناات الخشااية عتااى نفساايهما أو عتااى ولااديهما" ويقضــيان ،ويفــديان ،يفطــران: قــال
ــ " ــديان: وقي  ،صاايامألنااه حينئااذم ال يع،ماا  بااين الباادل والمباادل، فالفديااة باادٌل عاان ال ؛"قضــا  وء يف
 {ڇ  چ   چ   ڇ   ڇ } ال داعااي لتباادلفااا حصااق األصااق ألنااه إه ؛"فديــة نــال القضــا  يجــب :وقيــ "

ا أفطاار ألنهمااا ماارخٌ  لهمااا  مااا قيااق فيمااا إه ؛"قضــا  وء فديــة وء يفطــران: وقيــ "[ 184]البقــرة:
، ال،مهااور عتااى أنااه يتامااه ماا   الصااائم لعااذر الساافر أو الماارر، ثاام جاااء رم ااان آخاار فتاام يقااضر

ال فدياة عتياه  فاوجما  مان الصاحابة أناه إها ق اى  الق اء فدية إطعام، والبخاري ورأي أبي هريرة
ا عتى هلأولم ي[ 184لبقرة:]ا {چ   چ   ڇ   ڇڇ   }قال:  -جقَّ وعال–ألن هللا   .ذ ر شيئ ا زائد 

 طالب:........
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 .نعم
 طالب:........

 ، ما عتيه شيء ال فدية وال ق اء.نعم
 طالب: مر  الصب ؟

  .نعم
  طالب: جعل  مر  الصب ؟

هااي معااذورة باإلفطااار، وال ناا  ياادل عتااى إلاامهااا بالفديااة، ل نهااا أفطاارت فااي فها أفطاارت الماارأة إ
 .[184]البقرة: {چ   چ   ڇ   ڇڇ   }رم ان، فيشمتها 
 طالب:........

  .نعم
 طالب: القول الراب  هذا ما ل  وج .

 .هذا ما له وجه" قضا  وء فدية وء يفطران: وقي "
 طالب:........

 العبادات؟
 :........طالب

ة أحد يعخال ؟ يعناي قاولهم: العباادات متعديا هأحد يعخال  في أن الصالة أف ق من الا اة؟ في هفي
أحااد يعنااازا فااي أن الصااالة أف ااق ماان فمااا أف ااق ماان الالزمااة هااذا فااي ال،متااة يعنااي  الب ااا، ورال 

 .عبادة الزمة، وتتأ عبادة متعدية الا اة، وهذه
 طالب:........

 فيه؟ ماها
 ........طالب:

ال حتاى الماايموم تخالاأ ماايموم  وناأ تتاارك الصاالة والنفاا  فاي الصااالة قاصار، يعنااي هاق هااو أقااق 
؟ ما قال بهذا أحدشين    .ا من أن تترك الا اة ونفعها متعديم

ــــالهللا: ــــول تع ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻۀ    } "ق

ڭ   ڭ   ڭڭ   ۇ   ۇ   ۆ      ۀ   ہ   ہ   ہ   ہھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ

ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   

 مــن اختــاره بـأن الشــهور سـائر نــين مــن الصـيا  شــهر تعـالهللا  يمــدح [185]البقـرة: {ې
 الكتـب يااـت الـذي الشـهر بأا  الحدي  ورد قد نذل  اختص  ويما العظيم، القرلن إلا ال ؛نينهن
 مـولهللا سـعيد أنو ثناحد  : -هللا رحم - حنب  نن أحمد اإلما  قال األابيا ، لهللاع في  تن ل اإللهية
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 انـن :يعنـ  لـةثوا عـن الملـي ، أنـ  عـن قتـادة، عـن، العـوا  أنـو عمـران ثناحد  قال:  هاشم، نن 
يمَ  ُصـُح ُ  ُأْا  َلـْت » :قـال -وسـلم علي  هللا صلهللا- هللا رسول أن: األسق  ل   ف ـ  إ ْنـَراه  ـنْ  َلْيَلـة   َأو   م 

ـت    الت ـْوَراةُ  َوَأْا  َلـت   َرَمَضـاَن، ـنْ  َمَضــْينَ  ل س  يـ ُ  َرَمَضـاَن، م  ْاج  ـنْ  َخَلـْت  َعَشـَرةَ  ل ــَراَل َ  َواإلْ   َرَمَضــاَن، م 
َْرَب    اْلُقْرلنَ  ّللا ُ  َوَأْاَ لَ  ْشر ينَ  أل    «َرَمَضانَ  م نْ  َخَلْت  َوع 
 رمضـان، مـن خلـت عشـرة ثنتـ ء  اـ ل ورال بـ أن: وفيـ  هللا عبـد نـن جانر حدي  من روي  وقد

 ،ال بـورو  ،والتـوراة ،الصـح  وأمـا. مردويـ  انـن رواه تقد ، يما والباق  عشرة، لرماا  واإلاجي 
 جملـة   اـ ل فإامـا القرلن وأما واحدة، جملة   علي  ا لأُ  الذي النب  علهللا منها ي  فن ل واإلاجي ،

 مـاي منـ ، القـدر ليلـة فـ  رمضـان شـهر فـ   ذل ويان الدايا، السما  من الع ة نيت إلهللا واحدة
 ،[3: الــدخان] {پ   پ   پ   پ   ڀ} :لوقــا ،[1:درالقــ] {ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ}: تعــالهللا قــال
 .-وسلم علي  هللا صلهللا- هللا رسول علهللا الوقائ  بحسب اق  فر  مُ ذل   بعد ا ل ثم
 أنـ  نـن محمـد عـن السـدي، عـن إسـرائي  قـال يمـا عبـاس، انـن عـن وج  غير من روي  هكذا 

 الشـ ، قلبـ  فـ  وقـ : فقـال األسـود نـن عطيـة سـأل أاـ : عباس انن عن قسم،م   عن المجالد،
پ   پ   پ   پ   } :وقول  ،[185رة:]البق {ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  }: تعالهللا هللا قول

 ذي وفـ  شـوال، فـ   لاـأُ  وقـد[ 1:لقدرا] {ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ}: وقول  ،[3: الدخان] {ڀ
 فـ  اـ لأُ  إاـ : عبـاس انـن فقـال ربيـ ، وشـهر ،وصـفر ،المحـر  وفـ  الحجـة، ذي وفـ  ،القعدة
 فـ  يال  تـرت النجـو  مواقـ  علـهللا اـ لأُ  ثـم واحـدة، جملـة   مباريـة ليلـة   وفـ  القـدر ليلة ف  رمضان
 .لفظ  وهذا ،مردوي  وانن حاتم أن  انن رواه واأليا ، الشهور

 لـهللاإ رمضان شهر من النص  ف  القرلن ا لأُ  قال، ،عباس   انن عن جبير   نن سعيد رواية وف 
ــدايا، ســما   فــ  -وســلم عليــ  هللا صــلهللا- هللا رســول علــهللا اــ لأُ  ثــم العــ ة، نيــت فــ  عــ فجُ  ال
 شهر ف  القرلن ا ل: قال عباس، انن عن عكرمة رواية وف  الناس، يال  لجواب سنة عشرين
 ."السما  هذه لهللاإ القدر، ليلة ف  رمضان

نهاا أ[ 3: لدخانا] {پ   پ   پ   پ   ڀ}: -جقَّ وعال–ثار في تفسير قوله جاء في بعض ان
ه ليتااة النصاا  ماان شااعبان، ول اان هااذا القااول مااردوٌد باان  القاارآن، وأن القاارآن أعنااال يعنااي باادأ تنايتاا

 .ان باالتفا في ليتة القدر، وليتة القدر في رم 
 طالب:........

باااس، ليتااة القاادر أعنااال إلااى السااماء الاادنيا، ومنااه نااال هااو أعنااال جمتااة  ليتااة القاادر عتااى  ااالم اباان ع
ااا فااي سااائر العااام، ل اان بدايااة التنايااق فااي رم ااان بااال شااأ، وبع ااهم ياار  أن هااذا إن  ق  اا معفرَّ معن،م 
صااح عاان اباان عباااس فهااو اجتهاااٌد منااه، ول نااه ممااا ال م،ااال لتاارأي فيااه، فبع ااهم ياار  أن هااذا 

يات العااة أو مان التاوح المحفاو  إلاى الساماء الادنيا، ثام صحيح، وأن القرآن نعال جمتاة  واحادة مان ب
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د فيه ما فيه مما يعتح ، مما يتعتاق باالناول، وأن الساور التاي  نال معن،م ا، ورها تعؤميرق هذا القول وعجر
 نعم. [3]المائدة: {چ   چ   چ   ڇ }تيخر ناولها  انت يعني ما يتعتق با 

انياة نالات فاي أول ماا ناال  بان عبااس أن هاذهعتى  الم ا [3]المائدة: {چ   چ   چ   ڇ }
 .نالت في يوم عرفة من ح،ة الوداا إلى السماء الدنيا، ومقت ى لفظها أنها

ية لتسماء الدنيا قبق هلأ بثالثة وقد نالت هذه ان [3]المائدة: {چ   چ   چ   ڇ }فما معنى 
اد، ليساات ماان مسااائق العتقااليساات ماان أمااور ا ،والحمااد ه ،وعشاارين ساانة، فالمساايلة محااق بحااع

 .االعتقاد
 وفـ  النـاس، يـال  لجـواب سـنة عشـرين فـ  -وسـلم عليـ  هللا صلهللا- هللا رسول علهللا ا لأُ  ثم"

 هــذه لــهللاإ القــدر، ليلــة فــ  رمضــان شــهر فــ  القــرلن اــ ل: قــال عبــاس، انــن عــن عكرمــة روايــة
 بمرـــ    يون المشـــر  يجـــ   وء ،شـــا  مـــا لنبيـــ  حـــد يُ  هللا ويـــان واحـــدة، جملـــة   الســـما  الـــدايا

ېئ   ېئ ېئ     ۈئ ۈئ     وئ   ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ }: قولـ  وذلـ  بجواب ، هللا جا هم إء ب  يخاصمون 

 {پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ٻىئ   ىئ   ىئ   یی   ی   ی  
  .[33-32:الفرقان]

 ".[185البقرة:] {ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  }: وقول 
 طالب:........

 . وقوله
 طالب:........

 ؟ هاما
 طالب:........

 َسقط؟ هفي
 طالب:........

 كم؟
 طالب:........

 ؟ماهاعندك 
 طالب:........

 نقق عن الرازي هو؟
 يقرأه يا شيخ؟ أجعل طالب: 

 .نعم
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لـهللا مرلـ  إقال فخر الدين: وُيحتم  أا  يان ين ل ف  ي  ليلة قـدر مـا يحتـاج النـاس إلـهللا إا الـ  "
قلــ  اهــذا أولــهللا أو األول؟ وهــذا الــذي جعلــ  احتمــاء   مــن اللــوح إلــهللا ســما  الــدايا، وتو ــ  هــ 

القرطبــ  عــن مقاتــ  نــن حيــان، وحكــهللا اإلجمــاع علــهللا أن القــرلن اــ ل جملــة  واحــدة مــن اللــوح 
ن المـراد المحفوظ إلهللا نيت الع ة ف  السما  الدايا، وحكهللا الرازي عن سـفيان نـن ُعيينـة وغيـره أ

و وجـوب صـوم ، وهـذا غريــٌب أفـ  فضـل  أي:  [185]البقـرة: {ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  }بقولـ : 
ا".  جدًّ
...... 


